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Czas pracy 120 minut 

 

 

Instrukcja dla zdającego: 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak zgłoś 

przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. 

2. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym 

zadaniu. 

3. W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok rozumowania prowadzący do 

ostatecznego wyniku oraz pamiętaj o jednostkach. 

4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 

5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 

6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie (tu: oddzielna karta) nie podlegają ocenie. 

7. Możesz korzystać z karty wybranych tablic chemicznych, linijki oraz kalkulatora. 

8. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający. Nie wpisuj żadnych 

znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora. 

9. Na karcie odpowiedzi (poniżej) wpisz swoje imię i nazwisko oraz kod. 

 

 

Arkusz opracowany przez OFICYNĘ WYDAWNICZĄ NOWA MATURA   

pod kierunkiem prof. Dariusza Witowskiego.  

Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zezwolenia wydawcy ZABRONIONE. 

Wydawca zezwala na kserowanie zadań przez dyrektorów szkół biorących udział  

w V Ogólnopolskiej Próbnej Maturze z Chemii 23 marca 2012 roku. 
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Zadanie 1 (3 pkt.) 

Opiłki glinowe o masie 11,5 g spalono w tlenie i otrzymano 21,72 g odpowiedniego tlenku metalu.  

1) Zapisz równanie reakcji i oblicz masę tlenu, który przereagował z glinem. W obliczeniach przyjmij 

przybliżoną wartość masy atomowej glinu MAl = 27 u oraz tlenu MO = 16 u. 

2) Oblicz zawartość procentową metalu w tlenku. Wynik w podpunkcie 2) zaokrąglij do liczb całkowitych. 
 

Miejsce na obliczenia: 

 

Za obliczenie masy tlenu (10,22 g) wraz z poprawnie napisanym równaniem reakcji – 1 pkt.  

 

Za obliczenie zawartości procentowej glinu (53%) – 1 pkt. (Wynik musi być zaokrąglony do liczb całkowitych) 

 

Odpowiedź: ……………………….. 

 

 

Zadanie 2 (1 pkt.) 

Uporządkuj podane związki chemiczne według rosnącej liczby wiązań kowalencyjnych. Odpowiedź podaj za 

pomocą wzorów chemicznych. Wzór związku organicznego podaj w formie sumarycznej. 
 

amoniak     tlenek siarki (VI)    wodorotlenek wapnia      etan 
 

Ca(OH)2    NH3   SO3    C2H6                                1 pkt. 

Zadanie 3 (3 pkt.) 

Pierwiastki: chlor i brom tworzą homoatomowe związki typu X2, które nazywa się odpowiednio wodą: chlorową 

i bromową.  

a) Podaj wzór chemiczny „wody”, którą użyjesz do identyfikacji wiązań wielokrotnych w węglowodorach 

nienasyconych. 

                                  Br2 (aq)   lub Br2  (uznajemy wyłącznie wzór chemiczny)      1 pkt.  

 

b) Zaproponuj doświadczenie, które pozwoli otrzymać omawianą w poprzednim podpunkcie „wodę”, 

wybierając odczynniki spośród: 

NaCl,   Cl2,   KBr,   Br2,   NaI,   I2 

 

wiedząc, jak zmienia się reaktywność fluorowców w grupie 17 układu okresowego. 

Podaj jedną obserwację dla prowadzonego doświadczenia. 

 

                                                                          Cl2   

 

 

 

 

 

1 pkt. 

 

 

 

                                                                                               KBr 
 

Obserwacja: np. pojawia się brunatne (brązowe, czerwone) zabarwienie roztworu lub bezbarwny 

roztwór przyjmuje barwę brunatną…                1 pkt. 
 

Zadanie 4 (3 pkt.) 

Dokończ poniższe reakcje w formie cząsteczkowej lub zaznacz, że nie zachodzą. 

 
 

a) Cu + HCl →  reakcja nie zachodzi                                  1 pkt.  

b) 3 H2SO4(rozcieńczony)  +  2 Al  →  Al2(SO4)3  +  3 H2          1 pkt.  

c) NH3  +  NH4HCO3  →  (NH4)2CO3                                 1 pkt.  
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Zadanie 5 (2 pkt.) 

Przeanalizuj poniższe równanie reakcji chemicznej: 
 

H2S  +  H2SO3  →   S  +   H2O 

a) Wskaż substancję, która w tym równaniu spełnia rolę reduktora. 

 

Reduktor:          H2S                                  1 pkt.  
 

b) Dobierz współczynniki reakcji metodą elektronową. 
 

Miejsce równania połówkowe: 
                                                   -II             0 

                                                    S   →    S + 2e    x 2 
                                            IV                  0 
                                            S + 4e  →  S              x 1 

 

 

2 H2S  +  H2SO3  →   3 S  +   3 H2O 

Prawidłowo uzgodniona reakcja musi być wynikiem prawidłowo ułożonych równań połówkowych – 1 pkt.  
 

Zadanie 6 (1 pkt.) 

Poniższa tabela zawiera temperatury topnienia i wrzenia trzech pierwszych węglowodorów w szeregu 

homologicznym alkanów: 

 Temperatura topnienia [
0
C] Temperatura wrzenia [

0
C] 

CH4 – 183 – 162 

CH3CH3 – 174 – 89 

CH3CH2CH3 – 151 – 42 
 

Na podstawie powyższych informacji zapisz wniosek, jak zmieniają się wartości obu temperatur w zależności od 

długości łańcucha węglowego w pierwszych trzech alkanów. 

 

Np. wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego rosną temperatury topnienia i wrzenia węglowodorów lub 

im krótszy łańcuch węglowy w węglowodorach tym temperatury (wrzenia i krzepnięcia) niższe – 1 pkt.  

Zadanie 7 (2 pkt.) 

Napisz za pomocą wzorów sumarycznych związków chemicznych równania dysocjacji jonowej zachodzącej 

podczas rozpuszczania w wodzie soli: 
 

1) etanianu sodu: CH3COONa (aq) → Na
+

 (aq) + CH3COO
-
 (aq)                              1 pkt. 

2) azotan (V) glinu: Al(NO3)3 (aq) → Al
3+

 (aq)  +  3 NO3 (aq)                                    1 pkt.  

Zadanie 8 (2 pkt.) 
Badając charakter chemiczny tlenków analizuje się przebieg reakcji z wodą, z kwasem i z zasadą. Ustal, która ze 

schematycznie zapisanych reakcji możliwa jest w przypadku podanych tlenków: 

Na2O     P4O10      CaO,     CO    NO2 

W tabeli wpisz znak „x” w odpowiednim miejscu. 
 

  Na2O   P4O10 CaO CO NO2 
1 tlenek  +  H2O  →  wodorotlenek x  x   

2 tlenek +  H2O  →  kwas  x   x 

3 tlenek +  HCl  →  sól  +  H2O x  x   

4 tlenek +  NaOH  →  sól  +  H2O  x    
 

Zadanie oceniamy wierszami: za cztery dobre odpowiedzi – 2 pkt.; za dwie lub trzy dobre odpowiedzi – 1 pkt.  

Zadanie 9 (2 pkt.) 
Szereg elektrochemiczny metali pozwala ułożyć wybrane metal według ich rosnącej lub malejącej aktywności. 

Najaktywniejszy jest ten metal, którego potencjał jest najniższy. 

 

a) Korzystając z wartości ułóż poniższe metale według malejącej reaktywności: Cu, Al, Cr, Mg. 
 

Mg     Al     Cr    Cu 

b) Zaproponuj doświadczenie, które pozwoli wykazać, że chrom jest aktywniejszy od miedzi. Do 

doświadczenia skorzystaj z odczynników: 
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azotan (V) chromu (III)    azotan (V) miedzi (II)    drut miedziany     drut chromowy 

 

Dopisz wzory powyższych odczynników do rysunku tak, aby w probówce pierwszej (I) nie było 

widocznych zmian zaś w probówce drugiej (II)  roztwór zmieniał barwę z niebieskiej na zieloną. 

 

Probówka I                                                                             Probówka II  

                                   

                                             drut miedziany                                                                   drut chromowy 

 

 

 

 

1 pkt.  

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                          Cr(NO3)3 (aq)                                                             Cu(NO3)2  (aq)   

 

Zadanie 10 (2 pkt.) 

Dysponujesz dowolnym sprzętem laboratoryjnym, wodą oraz każdym odczynnikiem nieorganicznym jaki 

potrzebujesz.  

Opowiedz, jakie czynności wykonasz i jakie substancje (podaj wzory chemiczne) oraz w jakiej ilości użyjesz, 

aby przygotować szklankę (250 cm
3
) 10% roztworu siarczku sodu o gęstości 1,2 g ∙ cm

-3
. Objętość wody 

przyjmij równą 1,0 g ∙ cm
-3

. 

 

Miejsce na opis doświadczenia oraz obliczenia: 

 

Za obliczenie masy potrzebnej substancji oraz objętości wody – 1 pkt. 

 

Za wymienieni wśród potrzebnego sprzętu oraz czynności: waga – odważam 30 g soli;  

                                                                                                 naczynie miarowe – odmierzam 270 cm
3
 wody 

przyznajemy 1 pkt. 

 

 

Zadanie 11 (2 pkt.) 

Dokonaj prawidłowej analizy odczynu wodnych roztworów substancji zawartych w tabeli, wpisując 

odpowiednio określenia ich pH wybierając spośród: pH > 7, pH < 7, pH = 7. 

 
 

CH3CH2OH 

 

NH4Cl C6H12O6 Na2CO3 

pH = 7 pH < 7 pH = 7 pH > 7 
Za cztery dobre odpowiedzi – 2 pkt., za 3 dobre odpowiedzi – 1 pkt.  

Zadanie 12 (2 pkt.) 

Podaj nazwy chemiczne poniższych związków: 
 

CH2Br–C(CH3)2–C≡C–CH(C2H5)2                                C(CH3)4  
                               

                                  1-bromo-5-etylo-2,2-dimetylohept-3-yn                      2,2-dimetylopropan 

Po jednym punkcie za każdą prawidłową nazwę.  

Zadanie 13 (2 pkt.) 

Reakcja Butlerowa polega na rozszczepieniu eteru, który można zapisać w sposób ogólny wzorem: 

                                                              R–O–CH–COOH 

                                                                         | 

                                                                        R’ 
 

Powyższy związek reaguje z wodnym roztworem kwasu bromowodorowego w temperaturze ok. 100
0
C. 

Produktami organicznymi są: monobromopochodna węglowodoru (R–Br) oraz hydroksykwas o wzorze ogólnym 

R’–CH(OH)–COOH. 

Na podstawie powyższych informacji, używając wzorów półstrukturalnych zapisz reakcję Butlerowa 

tak, aby produktami były: kwas mlekowy (α–hydroksopropanowy) oraz bromek etylu. 
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Miejsce na zapisanie reakcji Butlerowa: 
                                                                               100 0C 
              CH3CH2–O–CH–COOH     +   HBr                 CH3–CH–COOH    +    CH3CH2Br 

                                    |                                                              | 

                                   CH3                                                        OH   

Za podanie prawidłowo wzorów: hydroksykwasu i bromopochodnej – 1 pkt. nawet jeśli substraty nie 

zostały podane prawidłowo. 

Za całkowicie poprawną reakcję wraz z warunkami – 2 pkt. 

 

 

Zadanie 14 (2 pkt.) 

Wykonaj obliczenia, które pozwolą ustalić masę wody, jaką należy dodać do 200 g roztworu KCl  

o stężeniu 25%, aby otrzymać roztwór 10%? 
 

Miejsce na obliczenia: 

Za obliczenie masy roztworu dziesięcioprocentowego (500 g) – 1 pkt. 

Za podanie masy wody wraz z jednostką (300 g) – 1 pkt. 

Punkty przyznajemy gdy uczeń wykonał zadanie dowolną, prawidłową metodą i otrzymał właściwa 

masę wody (300 g) 

 
 

Zadanie 15 (2 pkt.) 

Na podstawie poniższego wykresu oblicz, ile gramów wody i ile gramów azotanu (V) potasu należy użyć, aby 

po zmieszaniu otrzymać 250 g roztworu nasyconego w temperaturze 30
o
C. Obie masy podaj z dokładnością do 

jednego miejsca po przecinku. 

 
 

Miejsce na obliczenia: 

Za prawidłowe odczytanie masy z wykresu (45 g) – 1 pkt. 

Za podanie obydwu mas z jednostką (masa soli – 77,6 g  masa wody – 172,4 g)  – 1 pkt. 

 
 

Zadanie 16 (2 pkt.) 

Ile gramów chlorku sodu znajduje się w 500 cm
3
 roztworu o stężeniu 0,25 mol·dm

–3
? Wyniki podaj  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 

 

Obliczenia: 

Za wybór metody doprowadzającej do PRAWIDŁOWEGO rozwiązania – 1 pkt. 
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Za obliczenie masy soli wraz z jednostką i właściwą dokładnością (7,31 g) – 1 pkt. 
 

Odpowiedź: ………………………………………………………………… 

 

Zadanie 17 (3 pkt.) 

Ustal wzór półstrukturalny nasyconego kwasu monokarboksylowego, którego 110 g w reakcji  

z metalicznym sodem w warunkach normalnych powoduje wydzielenie 14 dm
3
 gazu. 

 

 

Obliczenia: 

Za napisanie reakcji potrzebnej do obliczeń – 1 pkt. 

CnH2n+1COOH + Na → C2H2n+1COONa + ½ H2 

Za ustalenie i podanie wartości masy molowej kwasu wraz z jednostką (88 g/mol) – 1 pkt. 

Za ustalenie wzoru półstrukturalnego kwasu – 1 pkt.  

                               CH3CH2CH2COOH   lub   CH3–CH–COOH  

                                                                              | 

                                                                             CH3   

Punkty przyznajemy gdy uczeń wykonał zadanie dowolną, prawidłową metodą a konsekwencją 

będzie prawidłowo podany wzór kwasu. 

Odpowiedź: ………………………………………………………………… 

 
 

Zadanie 18 (1 pkt.) 

Podaj wzór półstrukturalny izomerycznego aldehydu o wzorze sumarycznym odpowiadającym pentanonowi. 

 

CH3CH2CH2CH2CHO    lub  CH3CH(CH3)CH2CHO  lub  CH3CH2CH(CH3)CHO  lub  CH3C(CH3)2CHO   1 pkt. 

 

Zadanie 19 (2 pkt.) 

W dwóch naczyniach Janek – student medycyny – dostał do analizy wodne roztwory glukozy  

i sacharozy. Aby dokonać identyfikacji cukrów student do obu naczyń dodał roztworu siarczanu (VI) miedzi (II) 

a następnie wkraplał roztwór wodorotlenku sodu i ogrzał naczynia. W obu naczyniach wytrąciły się osady:  

w pierwszym czarny, a w drugim pomarańczowy. Janek stwierdził, że w naczyniu I jest sacharoza a w naczyniu 

II glukoza. Oceń, czy Janek wysnuł prawidłowy wniosek? Dlaczego? 

Krótko uzasadnij, co było przyczyna pojawienia się osadów? 

 

Za odpowiedź twierdzącą – TAK – 1 pkt. 

Za KAŻDE PRAWIDŁOWE wyjaśnienie: np. glukoza jest cukrem redukującym więc zachodzi reakcji z zawiesiną 

wodorotlenku miedzi (II) zaś nieredukująca sacharoza nie reaguje z Cu(OH)2 i następuje termiczny rozkład 

wodorotlenku na wodę i czarny CuO – 1 pkt.  

 

Zadanie 20 (2 pkt.) 

Zgodnie z regułą z 1875 roku nazwaną od nazwiska odkrywcy – regułą Zajcewa – reakcje eliminacji cząstek 

typu H–X (gdzie –X to –Cl, –Br, –I)  indukowane zasadowym alkoholowym roztworem prowadzą do powstania 

w zdecydowanej przewadze bardziej rozgałęzionego i trwałego alkenu, czyli alkenu, który ma więcej grup 

alkilowych przy wiązaniu podwójnym C = C. 
 

Na podstawie: J. McMurry, Chemia Organiczna, Tom 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009 

W poniższych schematach reakcji podaj wzory półstrukturalne związków organicznych, które są głównymi 

produktami tych procesów. 

 
              Br 

               |                   NaOH(etanol)                                 

CH3CH2CHCH3                                   CH3 – CH=CH – CH3                                                                      1 pkt.             
 

                 Br 

                  |                   NaOH(etanol)                                 

                                                      CH3–CH–CH–CH3                            CH3 – C(CH3)=CH – CH3              1 pkt.  
                                                                | 

                                                              CH3 

 

Zadanie 21 (3 pkt.) 
Podanym reakcjom przypisz typ reakcji organicznej: 
 

Równanie reakcji Typ reakcji 



V Ogólnopolska Próbna Matura z Chemii 23 marca 2012 r.                                          www.NowaMatura.edu.pl 

 

7 

 

1) CH2=CH–CH3  +  Br2  →  CH2Br–CHBr–CH3 addycja 
2) CH2Cl–CH2Cl  + Zn(pył)   →  CH2=CH2  +  ZnCl2 eliminacja 
3) C6H6   +  HNO3  →  C6H5NO2  +  H2O substytucja 
4) CH3CH3  +  Br2  →  CH3CH2Cl  +  HBr substytucja 

Za cztery poprawne odpowiedzi – 3 pkt., za trzy – 2 pkt., za jedną – 1 pkt.  

Zadanie 22 (1 pkt.) 

Interesującym zjawiskiem, które można zaobserwować w alkanach, jest to, że wzrost rozgałęzienia wpływa na 

obniżanie temperatury wrzenia alkanu. Tak więc pentan, który jest cząsteczką prostą, wrze  

w temperaturze 36,10 
0
C zaś 2–metylobutan ma jedno odgałęzienie i wrze w temperaturze 27,85 

0
C. Natomiast 

2,2–dimetylopropan ma dwa odgałęzienia i wrze w temperaturze 9,50 
0
C. 

Zjawisko to tłumaczy się tym, że alkany rozgałęzione mają kształt bardziej sferyczny niż alkany normalne, więc 

mają one mniejszą powierzchnię, zatem wykazują słabsze siły dyspersyjne i w konsekwencji charakteryzują się 

niższymi temperaturami wrzenia w porównaniu z alkanami normalnymi. 
Na podstawie: J. McMurry, Chemia Organiczna, Tom 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009 

 

Na podstawie powyższych informacji przyporządkuj poniższe temperatury wrzenia: 

 

Twrz 1 = 125,7 
0
C           Twrz 2 = 62,5 

0
C        Twrz 3 = 99,3 

0
C 

 

do podanych w tabeli alkanów. 

 

Alkan Temperatura wrzenia [
0
C] 

2,2,4,4 – tetrametylobutan  62,5 

n – oktan  125,7 

2,2,4 – trimetylopentan  99,3 

Za poprawną odpowiedź – 1 pkt.  

Zadanie 23 (2 pkt.) 

Dysponujesz wodnymi roztworami następujących soli: 

AgNO3,      NaNO3,      BaBr2 

Korzystając z tablicy rozpuszczalności, wybierz spośród nich roztwór tej soli, za pomocą którego wytrącisz  

z wodnego roztworu chlorku glinu jony chlorkowe w postaci trudno rozpuszczalnego osadu. Napisz w formie 

jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w czasie mieszania tych roztworów.  

 

a)  wzór odczynnika (wpisz wzór soli): AgNO3                      1 pkt. 

b)  równanie reakcji w formie jonowej skróconej:  

Ag
+
  +  Cl

–
  →  AgCl                     1 pkt. 

 

Zadanie 24 (3 pkt.) 

Przeprowadzono trzy doświadczenia pokazane na rysunku, które dowodzą, że kwas siarkowodorowy jest słabym 

kwasem. 
 

                                              FeS(stały)        H2S         ZnS(stały)       H2S           Na2S 

 
                                                            HCl(rozc)                      H2SO4(rozc)                H2O (malinowa fenoloftaleina) 
 

 

Zapisz w formie jonowej skróconej reakcje chemiczne biegnące w tych probówkach. 
 

Miejsce na zapis reakcji: 

I:   FeS + 2 H
+
 → Fe

2+
 + H2S            1 pkt.  

II.  ZnS  +  2 H
+
   →  Zn

2+
  +  H2S          1 pkt. 

III.  S
2– 

 +  2 H2O   →  2 OH
–
  +  H2S     1 pkt.  

I II   III 
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